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Powiadomienie dla zamieszkałych na stałe w Danii obywateli Unii Europejskiej
w sprawie automatycznego wpisania do rejestru wyborców
PL: Ma Pan/Pani czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Danii
W niedzielę 26 maja 2019 r. odbędą się w Danii wybory do Parlamentu
Europejskiego. Wyborcy w Danii wybiorą 14 posłów.
Obywatele Unii Europejskiej mieszkający na stałe w Danii mają prawo głosować w
eurowyborach, jeśli w dniu wyborów mają ukończone 18 lat. Warunek zamieszkania w
Danii uważa się za spełniony, jeśli dane dot. zameldowania wyborcy są zarejestrowane
w Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności (CPR). Obywatele Unii Europejskiej mogą
również kandydować w wyborach w Danii.
Cudzoziemcy wydaleni na podstawie wyroku końcowego (w trybie art. 22-24 lub 25 c
duńskiej ustawy o cudzoziemcach) lub na podstawie ostatecznego orzeczenia (w trybie
art. 25-25 b tejże ustawy) nie mają praw wyborczych.
Zamieszkali w Danii obywatele Wielkiej Brytanii powinni zapoznać się informacją pod
adresem https://elections.oim.dk/ep-elections/brexit/.
Zostaje Pan/Pani automatycznie wpisany/wpisana do rejestru wyborców w Danii
Aby możliwe było oddanie głosu w wyborach w Danii, trzeba figurować w rejestrze
wyborców. Osoby, które zostały wpisane do rejestru wyborców w Danii przy
poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego, np. w roku 2014, 2009 czy
2004, pozostają w tym rejestrze, o ile nadal mają miejsce stałego zamieszkania w Danii
i pod warunkiem, że w międzyczasie nie przeprowadziły się za granicę, na Wyspy
Owcze lub na Grenlandię ani nie złożyły wniosku o usunięcie z rejestru wyborców (zob.
niżej).
Osoby, które wcześniej figurowały w rejestrze wyborców, zostaną automatycznie
wpisane do tego rejestru w Danii i nie muszą podejmować żadnych działań, jeśli
chcą oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Danii dnia
26 maja 2019 r. Skorzystanie z czynnego prawa wyborczego podczas wyborów w
Danii jest dobrowolne.

Osoby, które chcą głosować w swoim kraju pochodzenia, muszą zostać
usunięte z rejestru wyborców w Danii.
Obywatele Unii Europejskiej na stale zamieszkali w Danii mogą wybrać, czy chcą
głosować w swoim kraju pochodzenia, czy w kraju zamieszkania (tj. w Danii).
Głosować można jednak tylko w jednym państwie. Oddanie głosu w wyborach
zarówno w Danii, jak i w kraju pochodzenia, jest niedozwolone.
Obecnie figuruje Pan/Pani w rejestrze wyborców w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Danii, jednak w każdej chwili może Pan/Pani wnieść o usunięcie z
rejestru wyborców w Danii. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy miejsca
zamieszkania. Osoby, które chcą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w swoim kraju pochodzenia, muszą złożyć w urzędzie gminy miejsca zamieszkania
wniosek o usunięcie z rejestru wyborców w Danii.
Władze Pana/Pani kraju pochodzenia zostaną poinformowane o wpisaniu Pana/Pani
do rejestru wyborców w Danii, o ile najpóźniej do piątku 10 maja 2019 r. nie
złoży Pan/Pani wniosku o usunięcie z tego rejestru. Wnioski o usunięcie z rejestru
wyborców złożone po dniu 10 maja 2019 r. będą skutkowały dopiero w wyborach w
roku 2024.
Aby uzyskać informacje na temat możliwości oddania głosu w swoim kraju
pochodzenia, należy zwrócić się do ambasady tego kraju lub odpowiedniego organu
władzy w tym kraju.
Głosowanie w dniu wyborów lub głosowanie korespondencyjne
Jako osoba figurująca w rejestrze wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Danii może Pan/Pani wybrać głosowanie w dniu wyborów lub głosowanie
korespondencyjne we wcześniejszym terminie.
Aby zagłosować w dniu wyborów, należy stawić się osobiście w wyznaczonym lokalu
wyborczym. Informacje na jego temat podane są na karcie wyborczej, którą wyborcy
otrzymują na ok. 5 dni przed dniem wyborów.
Zamiast osobistego głosowania w dniu wyborów można wybrać głosowanie
korespondencyjne. Korespondencyjny głos można oddać w dowolnym duńskim
urzędzie gminy od poniedziałku 15 kwietnia do czwartku 23 maja 2019 r.
włącznie. Osoby przebywające za granicą mogą głosować korespondencyjnie za
pośrednictwem duńskiej ambasady lub duńskiego konsulatu. Za granicą można
głosować korespondencyjnie od wtorku 26 lutego 2019 r. włącznie. Głos
korespondencyjny warto oddać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążył on dotrzeć
do odpowiedniego urzędu gminy przez rozpoczęciem głosowania o godz. 9 w dniu
wyborów. Przy głosowaniu należy okazać dowód tożsamości.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz duńskiej
ustawy o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, może sprawdzić, jakie dane są
rejestrowane na jej temat. Zrobić to można zwracając się do urzędu gminy, która
zarejestrowała dane. Można także zażądać poprawienia zarejestrowanych danych, jeśli
zawierają one błędy.
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